VERSLAG TRIP ISRAEL
4 – 17 april 2007

Van 4 tot en met 17 april 2007 maakten Koen De Maere (derde reis naar Israël), Wouter Faveyts
(eerste reis naar Israël) en Joost Mertens (vijfde reis naar Israël) een vogelreis doorheen Israël. Het
eerste deel van de reis werd doorgebracht in het zuiden van het land, het tweede deel in het noorden.
Om te overnachten werd gebruik gemaakt van kibboetsen. In het zuiden was dat Kibboets Lotan
(http://www.kibbutzlotan.com/), in het noorden Kibboets Kfar Ruppin. Beide kibboetsen profileren
zich als ‘birdwatching centers’ en zijn dan ook vrij populair bij buitenlandse vogelkijkers die Israël
bezoeken. Voor het transport werd gebruik gemaakt van een huurwagen, opgehaald en opnieuw
achtergelaten op de luchthaven van Tel Aviv. De vlucht van en naar Israël vond telkens plaats via een
rechtstreekse vlucht tussen Brussel en Tel Aviv.
In dit verslag wordt eerst een overzicht gegeven van het dagschema. Vervolgens wordt een overzicht
gegeven van de waargenomen vogelsoorten, met het nodige commentaar over het voorkomen en
dergelijke. Tenslotte wordt ook nog een overzicht gegeven van de waargenomen soorten zoogdieren,
reptielen en amfibieën.
Hoewel er natuurlijk zeer gedreven naar vogels werd gekeken namen we ook de tijd om te chillen: het
was ook vakantie! De warmere uren van de dag deden we het veelal iets rustiger aan, al dan niet met
pinten J.

1.

Dagschema

Overzicht van de bezochte plaatsen (aanduiding in het vet), per dag.
Bij elke locatie worden de leukste vogelsoorten vermeld. De selectie van deze laatste is niet gebeurd op
basis van specifieke criteria. De vermelde soorten worden vermeld omdat het goede soorten zijn,
zonder meer, maar ook omdat het gaat om soorten die op die plaats werden gezien in goede aantallen,
soorten die we tijdens de reis niet vaak te zien kregen enz.
·

3 april 2007

Vertrek in Brussel omstreeks 19u; aankomst in Tel Aviv om 0u30 op 4 april (zie verder onder 4 april).
·

4 april 2007

Na aankomst in Tel Aviv omstreeks 0u30, dadelijk met de huurauto vertrokken richting zuiden, naar
Nizzana. Het plan was om, daar aangekomen, enkele uren te slapen in de auto: op die manier zouden
we van ’s morgens vroeg dadelijk kunnen starten met vogels kijken en zouden we ook zeker op tijd zijn
bij de daar aanwezige drinkplaats van zandhoenders. De rit verliep voorspoedig: Joost kende de route
nog zeer goed, rekening houdende met het feit dat zijn laatste bezoek alweer een aantal jaren geleden
was. Probleemloos verlieten we de snelweg en reden over grindwegen de nachtelijke Negev-Woestijn
in. De geplande slaapplaats bleek echter niet meer zo geschikt, toch niet als slaapplaats voor drie
onschuldige Belgische vogelkijkers! Ter plekke werden we immers verwelkomd door een Israëlische
politiepatrouille; hun jeep kwam onze auto met de zwaailichten aan tegemoet en gebood ons van op
een afstand te stoppen. De controlerende agent was duidelijk bewapend maar tevens zeer vriendelijk.
Hij legde ons echter uit dat het opvallend verlichte gebouwencomplex waar we ons naartoe aan het
begeven waren een recent gebouwde gevangenis was! Tijdens het laatste bezoek van Joost stond die er
nog niet… We mochten gerust in onze auto slapen zo lang we wilden maar we moesten daarvoor dan
wel enkele kilometer terug rijden, weg van de gevangenis. Toen we opnieuw wilden starten bleek onze
huurauto er de brui aan te willen geven. Ondanks herhaalde pogingen wou die rotauto maar niet starten;
eigenlijk wel een beetje spannend als je in het midden van de nacht op een onverlichte grindweg in de
Negev-Woestijn staat, op slechts weinige kilometers van de Gaza-Strook en de Egyptische grens, vlak
naast een zwaar bewapende gevangenis en met een Israëlische politiepatrouille op amper 50 m afstand.
We konden de agenten overtuigen dat we geen afleidingsmanoeuvre voor een Palestijnse hinderlaag
aan het opzetten waren, maar dat we echt wel drie klungelende toeristen waren J. Uiteindelijk deed de

auto het toch en al snel hadden we een gezellig slaapplekje gevonden waar we enkele uren konden
slapen in de auto. ‘Slapen’ is eigenlijk een eufemisme voor ongemakkelijk opgeplooid liggen in een
kleine huurauto met zo veel mogelijk kleren aan om toch wat tegen de nachtelijke woestijnkoude te
kunnen. De uit België meegebrachte stevige verkoudheid van Wouter werd bestreden door middel van
een poging tot verdoving met veel Dafalgan, neusspray en keelpastilles.
’s Morgens werd eerst wat vogels gekeken rond onze ‘kampeerplaats’ en vervolgens werd de
drinkplaats van zandhoenders in het gebied opgezocht, tevens een uitstekend gebied voor watervogels.
Vervolgens spendeerden we enkele uren rond het oude vliegveld in het gebied. Rond de middag werd
de tocht richting zuiden aangevat, onderweg genietend van de spectaculaire landschappen van de
Negev-Woestijn. Vooral de enorme Ramon-Krater sprong daarbij in het oog.
Omstreeks 16u aankomst in Kibboets Lotan, in de Arava-vallei. Kennismaking met de sympathieke
lokale vogelkijker, Jonathan Mehrav, en tevens een klad al even sympathieke Britse vogelkijkers. De
laatste verbleven in Lotan om vogels te ringen. In de valavond nog een bezoek aan de afwatervijvers
van K20 en vervolgens iets gaan eten en drinken in Eilat. Beste waarneming daar was een
adembenemende serveuse in een lokaal restaurant J.
Leukste soorten:
- Nizzana, afvalwatervijvers: Tafeleend, Steppekiekendief, Arendbuizerd, Kleine Torenvalk,
Sahelzandhoen, Zwartbuikzandhoen, Porseleinhoen, Strandplevier, Nachtegaal, Noordse
Nachtegaal, Bruinkeelortolaan.
- Nizzana, oud vliegveld: Kraagtrap, Aziatische Steenpatrijs, Renvogel, Maquiszanger.
- K20, afvalwatervijvers: Vorkstaartplevier, Dunbekmeeuw, Witwangstern, Paapje.
·

5 april 2007

’s Morgens eerst een bezoek aan de ringplaats van de Britse ringers in Lotan. Vervolgens naar de Eilat
Mountains (Mount Yoash), voor het observeren van roofvogeltrek. Het leek eerst maar niets te zullen
worden, maar plots kwam het toch op gang: duizenden roofvogels! Een geweldige belevenis. Niet eens
zo spectaculair naar Eilat-normen, maar toch zeer de moeite waard. Steppenbuizerds vormden de
hoofdmoot, maar er vlogen meer dan genoeg krenten om de aandacht niet te doen verslappen: Zwarte
Wouwen, Steppenarenden, Dwergarenden, Keizerarenden en zelfs een vroege Wespendief. Bovendien
heel gezellig samen met een andere bende Belgische vogelkijkers, de leutigaards van de
vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen.
Na het roofvogels kijken nog een bezoekje aan het Offira-park in Eilat en aan de K20 afvalwaters.
-

Eilat Mountains: Keizerarend, Schreeuwarend, Steppenarend, Steppenbuizerd, Aasgier.
Offira-park: Huiskraai, Rosse Waaierstaart, Bonte Vliegenvanger.
K20, afvalwatervijvers: Westelijke Rifreiger, Woestijnplevier, Krombekstrandloper,
Dunbekmeeuw, Witwangstern, Citroenkwikstaart.
Kibboets Lotan: Maskerduif, Koekoek.

·

6 april 2007

’s Morgens een bezoek aan de ringplaats in Kibboets Lotan. Daarop een bezoek aan Kibbutz Neot
Schmaddar, een kibbutz in de Negev ten Noordwesten van Kibboets Lotan, waar een immatuur
mannetje Steppenkiekendief op schitterende wijze de show stal. Vervolgens langs de weg gestopt bij
een onbenoemde wadi in de Negev. Hier bevond zich een afspanning met daarin een aantal Arabische
Oryx-antilopen en Struisvogels, die volgens de persoon die er de wacht hield, binnen een maand
zouden worden losgelaten in het gebied in het kader van een herintroductieproject. Daarna bezoek aan
Yotvata (circular fields). Onze Japanse huurauto bleek niet het meest geschikte vehikel om die ene
zanderige weg te doorploegen. Resultaat: een tweetal uurtjes graven en knoeien in de hitte en
uiteindelijk in no time uit de nood geholpen door een sympathieke jongeman met een sterke tractor en
een dito kabel. De kerel sprak geen Engels, maar zijn brede smile was alleszeggend: ‘dumb
foreigners’…. J.
’s Avonds voor het eten nog een bezoekje aan de North Beach in Eilat, waar we, behalve een paar
honderd kamperende en fuivende Israëli’s (die het einde van hun paasfeest vierden) ook nog enkele
vogels zagen.
Leukste soorten:
- Kibboets Neot Schmaddar: Steppekiekendief, Kleine Torenvalk, Woestijnleeuwerik.

-

Yotvata: Barbarijse Valk, Maskerduif, Groene Bijeneter, Rode Rotslijster.
North Beach: Middelste Jager, Witoogmeeuw, Reuzenstern, Ijsvogel.

·

7 april 2007

Op deze dag bouwde zich in de loop van de dag een zandstorm op, waardoor vogels kijken in
toenemende mate een lastige bedoening werd! ’s Morgens werd Yotvata (circular fields) aangedaan.
Vervolgens bezochten we een wadi in de bergen net ten westen van Lotan, een plek waar we nog
een kleine kans hadden op Sinai Roodmus, hoewel het al aan de late kant was voor deze soort. Een
bezoek aan een aanrader van Jonathan Mehrav, K76 in de Arava-vallei, leverde weinig op gezien de
zandstorm tegen dan echt begon op te steken. Een telefoontje van Jonathan leerde dat hij ’s ochtends
een Turkestaanse (Izabel) Klauwier had gezien in een gebied even ten noorden van Lotan (ongeveer
K67). De twitch die daarop volgde was memorabel: met circa 10 vogelkijkers, waaronder ook de Britse
ringers van Lotan, werd het gebied waar de vogel zich bevond afgezocht, in een gierende zandstorm, en
met succes: hardcore desert birding! Een Witbandleeuwerik die ’s ochtends ook ter plekke was gezien
door Jonathan werd niet meer teruggevonden; door de harde wind was de vogel waarschijnlijk
minstens 30 km verder naar het noorden gewaaid J.
’s Avonds voor het eten opnieuw nog eens langs de North Beach in Eilat, in de hoop dat de strakke
zuidenwind wat leuke vogels zou opleveren. Dat laatste bleek niet helemaal het geval te zijn en dus
werd het vooral wat chillen op het strand, genietend van het...euh...uitzicht J.
Leukste soorten:
- Yotvata: Steppekiekendief, Kleine Torenvalk, Griel, Vale Woestijnvink.
- Wadi in bergen ten westen van Lotan: Arabische Zwartkop, Witkruintapuit.
- K67: Turkestaanse (Izabel) Klauwier.
- North Beach: Aalscholver, Witoogmeeuw.
·

8 april 2007

’s Morgens het obligate ronde in Kibboets Lotan. Vervolgens een bezoek aan het gebied bij K76 en
een nabijgelegen dadelplantage.
In de namiddag werd het gebied bij K40 bezocht. In de valavond volgde een stilaan traditioneel rondje
bij K20, met de daarbij aansluitende afvalwaters van K19, waar tot in de diepe duisternis werd gewacht
op Liechtensteins Zandhoenders (dit is de enige plek die nog betrouwbaar schijnt te zijn om deze soort
te zien in de omgeving van Eilat. We moesten heel lang wachten, maar uiteindelijk kregen we de
vogels te zien!
Leukste vogels:
- Lotan: Balkanvliegenvanger.
- K76 en nabijgelegen dadelplantage: Kroonzandhoen, Withalsvliegenvanger, Maquiszanger.
- K40: Grote Vale Spotvogel.
- K20: Lachstern.
- K19: Aalscholver, Lepelaar, Smient, Barbarijse Valk, Liechtensteins Zandhoen,
Witvleugelstern.
·

9 april 2007

’s Morgens via de weg langs de Ovda luchthaven vanuit Lotan naar het En Netafin landschapspark,
waar we een tocht deden.
In de namiddag en de valavond de inmiddels obligate rondjes langs het Offira-park in Eilat en de K20
en K19 afvalwatervijvers.
Leukste soorten:
- weg tussen Lotan en Ovda: Rouwtapuit.
- En Netafin: Arabische Zandpatrijs, Rotsduif, Witkruintapuit, Maquiszanger.
- K19: Slechtvalk, Smient.
- K20: Zwarte Ibis, Barbarijse Valk.

·

10 april 2007

Na een kort toertje in Lotan naar de Amram Pilars, op zoek naar een late Sinai Roodmus (ook hier
tevergeefs – niet zo verwonderlijk gezien de late datum). Daarna opnieuw langs K20.
In de namiddag naar het Timra landschapspark: prachtige landschappen, weinig vogels.
In de valavond voor het eten opnieuw bezoekje aan de North Beach.
Leukste soorten:
- Amram Pilars: Aasgier, Arabische Zandpatrijs.
- K20: Bokje, Grutto, Bonte Strandloper.
- Timra: Woestijnleeuwerik, Witkruintapuit.
- North Beach: Heuglin’s Meeuw, Reuzenstern, schoon vrouwvolk.
·

11 april 2007

Op deze dag verplaatsen we ons richting noorden, naar Kibboets Kfar Ruppin. Onderweg werd een
stop ingelast te Ein Gedi, bij de Dode Zee. Vervolgens werd doorgereden naar de Bet Shean vallei,
waar we voor het donker werd nog uitgebreid rondtoerden bij de vele visvijvers van Kibboets Kfar
Ruppin, waar we verbleven, en van de nabije Kibboets Tira Zsevi.
Leukste soorten:
- Ein Gedi: Vale Gier, Aasgier, Grote Gele Kwikstaart, Withalsvliegenvanger, Maquiszanger,
Merel, Waaierstaartraaf. Mogelijk Huisgors auditief gehoord (zang), maar niet kunnen
bevestigen.
- Kfar Ruppin: Zwarte Ooievaar, Grote Zilverreiger, Purperreiger, Smient, Keizerarend, Zwarte
Frankolijn, Pontische Meeuw, Dwergooruil, Kerkuil, Smyrna-ijsvogel, Indische Karekiet,
Moabmus.
- Tira Zsevi: Lepelaar, Kluut, Indische Karekiet.
·

12 april 2007

Vanuit Kfar Ruppin richting noorden, eerst naar het Gamla-reservaat, op de Golan Hoogvlakte, ten
oosten van het Meer van Tiberias.
In de namiddag werden de zgn. ‘flooded fields’ van de Hula-vallei bezocht. Dit gebied had een zeker
pretpark gehalte: enkel te bezoeken door op een proper asfaltbaantje rond de plassen te rijden door
middel van een gehuurde fiets of golfkarretje. Als je de toerist moet uithangen moet je dat goed doen:
wij huurden dus een golfkarretje J! Het merendeel van de andere weggebruikers waren dagjesmensen
voor wie de vogels waar ze het meest mee in contact komen de kip in hun bord is. Desalniettemin is het
een vogelrijk gebied en zeker het bezoeken waard. Koen en zijn met wildlife-pins bezaaide vest konden
rekenen op een niet-geringe aantrekkingskracht bij de deernes die de golfkar-verhuurstand
bemanden...euh, bevrouwden! In de bar van het bezoekerscentrum aan de flooded fields hadden we een
leuke babbel met enkele Israëlische vogelkijkers, professionals die hun geld verdienen door
(buitenlandse) vogelkijkers rond te gidsen in Noord-Israël – het is een luizenjob, maar iemand moet het
doen zeker... J! Deze kerels vertelden ons dat we zonder probleem diep de Golan konden intrekken tot
aan Mount Hermon om daar onze kans te wagen voor soorten als Syrische Kanarie. De berichten die in
de (Europese) media worden opgehangen over de gevaarlijke toestand in Israël moesten volgens hen
soms met een korrel zout worden genomen.
Leukste soorten:
- Kfar Ruppin: Vlaamse Gaai (ondersoort atricapilla).
- Gamla-reservaat: Vale Gier, Havikarend, Slangenarend, Arendbuizerd, Grauwe Kiekendief,
Alpengierzwaluw, Huisgierzwaluw, Syrische Bonte Specht, Koekoek, Blauwe Rotslijster,
Kleine Zwartkop, Graszanger.
- Flooded fields Hula: Grote Zilverreiger, Kraanvogel, Zeearend, Slechtvalk, Marmereend,
Zwarte Ibis, Klein Waterhoen, Vorkstaartplevier, Kwartelkoning, Indische Karekiet, Fitis.

·

13 april 2007

’s Ochtends vroeg een bezoek aan de vogelkijkhut bij Kibboets Kfar Ruppin, gepositioneerd voor een
kleine uitgegraven poel. De vele tortels (Turkse, Zomer- en Palm vormden een leuke entourage voor
een poserend Kleinst Waterhoen en een koppel Zwarte Frankolijnen dat kwam drinken. Vervolgens op
zoek naar Langsnavelpieper op Mount Gilboa, een heuvel aan de westrand van de Bet Shean-vallei. In
de namiddag werd getoerd en gespeurd langs de visvijvers in de omgeving van de Kibboetsen Kfar
Ruppin en Tira Zsevi. Daarbij werd eerder toevallig een groot perceel met mesthopen (‘turf fields’)
ontdekt in de buurt van Kibboets Tira Zsevi, waar zich zeer veel vogels ophielden.
Leukste soorten:
- vogelkijkhut Kibboets Kfar Ruppin: Zwarte Frankolijn, Kleinst Waterhoen.
- Mount Gilboa: Aziatische Steenpatrijs, Langsnavelpieper.
- Kibboetsen Kfar Ruppin en Tira Zsevi: Dwergaalscholver, Woudaapje, Zwarte Ooievaar,
Grauwe Kiekendief, Klein Waterhoen, Temmincks Strandloper, Loodbekje, Moabmus.
- Turf fields: Zwarte Ibis, Vorkstaartplevier, Kauw met kenmerken van ondersoort
soemmerringii.
·

14 april 2007

’s Ochtends tocht naar Mount Hermon in de Golan, op aanraden van de Israëli’s die we twee dagen
eerder hadden ontmoet in Hula. Het weer daarboven was behoorlijk anders dan beneden in de vallei:
koud, met onweer, regen en hagel, waarschijnlijk niet het weertype dat de meeste mensen zich
inbeelden bij Israël. Eerst werd gestopt in een dorp onderweg naar Mount Hermon, vervolgens
doorgereden richting top en beetje rondgelopen in de buurt van een zeer grote parkeerplaats. Deze
parking stond helemaal leeg, op onze wagen na – het toerisme kent hier tegenwoordig geen
hoogdagen…; ook het skistation op Mount Hermon was gesloten, hoewel er nog redelijk wat sneeuw
leek te liggen in de hogere delen. Mocht je er soms aan twijfelen door het mooie en rustige landschap,
dan herinneren de verlatenheid van de ski-infrastructuur en de tekenen van militaire aanwezigheid je er
wel weer aan dat dit nog steeds de Golan is, één van de vele politieke brandhaarden in de wereld.
In de namiddag werden het eigenlijke Hula-reservaat bezocht.
In de late namiddag en valavond trokken we naar een deel van de Hula-vallei waarvan lokale
vogelkijkers ons hadden getipt dat zich hier een slaapplaats van Bastaardarenden bevond: Lehavot
Habasham. Het was al laat op het jaar voor deze typische wintersoort, maar we wilden het er toch op
wagen. Bastaardarend zagen we niet met zekerheid (hoewel een ver vliegende aquila toch een goede
kanshebber was – we konden echter geen zekerheid krijgen door de grote afstand), maar het was er
zeer aangenaam, niet in het minst door de vele ralletjes en de stevige trek van roofvogels (m.n.
Schreeuwarenden) die doorging tot nadat de zon achter de heuvels was verdwenen: reden voor deze tot
laat doorgaande trek lag ongetwijfeld in de gunstige luchtstroom die de vogels toeliet zich gewoon te
laten mee glijden op de luchtstromen langs de heuvels ten oosten van de Hula-vallei. Best spectaculair!
De visvijvers van Lehavot Habasham zijn ook de plaats waar in 2006 het eerste broedgeval van
Basrakarekiet voor Israël werd genoteerd. De laatste soort vonden we niet, maar later op het voorjaar
bleken ze er wel terug te zijn gekeerd – dit zou dus een betrouwbare plek voor deze soort kunnen
worden. Leuk meegenomen zolang het hoofdverspreidingsgebied in zuidelijk Irak zijn status als niet zo
evidente bestemming voor een vogeltrip blijft behouden.
Leukste vogels:
- Mount Hermon: Syrische Bonte Specht, Winterkoning (enige 2 van de reis!), Zwarte
Roodstaart (ondersoort semirufus), Rouwmees, Syrische Kanarie.
- Hula-reservaat: Roerdomp, Witte Pelikaan, Marmereend, Zeearend, Kuifkoekoek,
Alpengierzwaluw.
- Lehavot Habasham: Steppenarend, Keizerarend, Schreeuwarend, Arendbuizerd,
Steppekiekendief, Boomvalk, Klein Waterhoen.
·

15 april 2007

’s Ochtends opnieuw naar het Gamla-reservaat in de Golan, met de bedoeling de ‘s morgens
opstijgende roofvogels te fotograferen. Het mistige weer gooide enigszins roet in het eten wat dat

laatste betreft, maar er kon toch wat bruikbaar materiaal verkregen worden. ’t Is ook nooit goed voor
een fotograaf J.
Nadien naar de flooded fields van de Hula-vallei, voor enkele ritjes rond de plassen in het inmiddels
vertrouwde golfkarretje, slalommend tussen de dagjesmensen. Die karretjes hadden trouwens ook als
voordeel dat je tot op korte afstand kon passeren van foeragerende Zwarte Ibissen en Kraanvogels
zonder dat de vogels opvlogen.
’s Avonds nog een bezoek aan vogelkijkhut in Kfar Ruppin. In Kfar Ruppin bleek ook een groepje
Britse vogelringers te zijn aangekomen, die vanaf de volgende dag zouden gaan beginnen vogels ringen
op de ringplaats van de kibboets.
Leukste vogels:
- Gamla: Aasgier, Vale Gier, Schreeuwarend, Aziatische Steenpatrijs, Blauwe Rotslijster.
- Flooded fields Hula: Zwarte Ibis, Ooievaar, Witte Pelikaan, Zeearend, Alpengierzwaluw,
Kuifkoekoek, Bruinkeelortolaan.
- Kfar Ruppin: Kleinst Waterhoen, Kuifkoekoek.
·

16 april 2007

’s Ochtends een kort bezoek aan de ringplaats in Kibboets Kfar Ruppin. Vervolgens op weg richting
Middellandse Zeekust, met de bedoeling de rest van de dag al vogels kijkend te vullen in afwachting
van onze terugvlucht naar België de volgende ochtend.
De dag werd gespendeerd rond de visvijvers van Ma’Agan Michael en een ten noorden daarvan
gelegen kibboets.
’s Avonds richting Tel Aviv; onze terugvlucht was gepland om 6u de volgende ochtend. Dat betekende,
gelet op de draconische veiligheidsmaatregelen op de luchthaven, dat we ruim op voorhand aanwezig
dienden te zijn om de ruim twee uur durende security checks te doorstaan. Het moet gezegd dat de
veiligheidsmaatregelen die ze toepasten ongezien zijn! Je zou verwachten dat ze wel gewoon zijn dat
ze wel gewend zijn om af en toe vogelkijkers te zien langskomen die voorzien van het nodige optische
materiaal, maar dat bleek niet het geval te zijn – ‘beurd watchsjing’ vonden ze nogal een rare reden om
helemaal naar Israël voor te komen met drie kerels. Vooral de verrekijkers werden zéér grondig
gecheckt. Een nacht zonder echte slaap was uiteindelijk ons deel. Eindigend met een cliché: moe maar
voldaan keerden we huiswaarts terug. J
Leukste soorten:
- ringplaats Kfar Ruppin: Fluiter, Moabmus.
- Ma’agan Michael en omgeving: Krombekstrandloper, Steenloper, Grauwe Franjepoot,
Armeense Meeuw, Dwergstern.

2.

Overzicht waargenomen vogelsoorten

Hieronder volgt een opsomming van alle vogelsoorten die tijdens de trip werden waargenomen, met
meer precieze informatie over het voorkomen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Dodaars: een klein aantal exemplaren (maximaal 10 ex. per locatie) op de afvalwatervijvers bij
Nizzana en in de Hula-vallei (flooded fields en Lehavot Habasham).
Aalscholver: 1 ex. bij de North Beach op 7/04, 1 ex. bij K19 op 8/04 en 1 ex. op zee bij
Ma’agan Michael op 16/04.
Dwergaalscholver: enkel waargenomen in de Bet Shean-vallei; maximaal 12 ex. bij elkaar op
visvijver bij Kibboets Tira Zsevi.
Witte Pelikaan: enkel waargenomen in de Hula-vallei: 3 ex. in reservaat op 14/04 en in totaal 71
ex. (15, 1 en 55) over op trek over flooded fields op 15/04.
Roerdomp: een vliegend ex. in Hula-reservaat op 14/04.
Woudaapje: een opvliegend ex. in de Bet Shean-vallei bij elkaar op visvijver bij Kibboets Tira
Zsevi.
Kwak: algemeen bij visvijvers in noordelijk Israël: Bet Shean-vallei, Hula-vallei en Ma’agan
Michael. Een sinister zicht waren de talrijke dode exemplaren in netten die over visvijvers
worden gespannen…
Groene Reiger: 1 ex. van op grote afstand bij de offshore viskwekerijen aan de North Beach op
7/04.

9. Koereiger: algemeen in de buurt van cultuurgronden, zowel in Noord- als Zuid-Israël.
10. Ralreiger: zeldzaam in het zuiden: meermaals 1 ex. in Kibboets Lotan en 3 ex. bij K19 op 8/04.
Algemener bij visvijvers in het noorden (Bet Shean-vallei, Hula-vallei).
11. Westelijke Rifreiger: 1 ex. bij K20 op 5/04.
12. Kleine Zilverreiger: algemeen overal waar (zelfs maar een beetje) water is in zowel Noord- als
Zuid-Israël. Net als Kwak in het noorden frequent slachtoffer van over visvijvers gespannen
netten.
13. Grote Zilverreiger: slechts enkele waarnemingen in het noorden: 2 ex. te Kfar Ruppin op 11/04
en min. 4 ex. te Ma’agan Michael op 16/04.
14. Blauwe Reiger: algemeen in waterrijke biotopen in zowel het noorden als het zuiden.
15. Purperreiger: kleine aantallen in Bet Shean-vallei, Hula-vallei en te Ma’agan Michael.
16. Zwarte Ibis: groep van 40-tal ex. bij K20 op 9/04. Op 13/04 8 ex. bij Kibboets Tira Zsevi en 3
ex. foeragerend op turf fields bij Kibboetsen Kfar Ruppin en Tira Zsevi. Algemeen in de flooded
fields van de Hula-vallei (min. 160 ex. op 15/04).
17. Ooievaar: in het zuiden paar groepjes trekkers in omgeving Nizzana op 4/04 en wat enkelingen
in de buurt van K19 en K20. Algemeen op trek in het noorden, met o.a. telkens vele 100-en ex.
op trek over Lehavot Habasham op 14/04 en over de flooded fields bij Hula op 15/04.
18. Zwarte Ooievaar: vrij algemeen in het noorden, met als maximum groep van ruim 80 ex.
rustend op akker tussen Kibboets Kfar Ruppin en Kibboets Tira Zsevi op 13/04 (de vogels
kwamen van zeer hoog uit de lucht vallen als reactie op een naderend onweer).
19. Lepelaar: 5 ex. opK20 op 4/04, 1 ex. op K19 op 8/04 en 1 ex. bij Kibboets Tira Zsevi op 11/04.
20. Flamingo: algemeen bij alle bezoeken aan K20. Populair bij dagjestoeristen (die dan uit hun
wagen stappen en de leuke vogels wegjagen J).
21. Bergeend: 5 ex. bij K20 op 4/04.
22. Nijlgans: 2 ex. van twijfelachtige origine bij de afvalwatervijvers in Nizzana op 4/04.
23. Wilde Eend: kleine aantallen op de meeste grotere wateroppervlakken in zowel het Noorden als
het Zuiden.
24. Smient: bij K19 4 ex. op 8/04 en 6 ex. op 9/04. 1 ex. bij Tira Szevi op 11/04.
25. Pijlstaart: klein aantal op Nizzana-afvalwatervijvers op 4/04, 20 ex. op K20 op 5/04.
26. Slobeend: meest algemene eendensoort, te zien op meeste grotere wateroppervlakken in zowel
het noorden als het zuiden. De grootste aantallen werden genoteerd aan de North Beach op 6/04
(groep van >100 ex. hoogte winnend boven zee en uiteindelijk op grote hoogte doortrekkend
richting noord) en in de Hula-vallei op 12/04 (> 150 ex.).
27. Zomertaling: vrij algemeen in lage aantallen bij de meeste wateroppervlakken van enige
omvang. Leuk om zien was de groep van enige tientallen ex. aan de North Beach op 6/04
(samen met Slobeenden) die steeds verder hoogte won boven het strand om uiteindelijk op grote
hoogte richting noord de Arava-vallei in te vliegen.
28. Wintertaling: kleine aantallen in de visvijvergebieden in het noorden: Bet Shean-vallei en Hulavallei (meerdere 10-tallen ex. op visvijver in laatste gebied op 12/04).
29. Marmereend: > 30 ex. op visvijver in Hula-vallei op 12/04 en 7 ex. in het Hula-reservaat op
14/04.
30. Tafeleend: 4 ex. bij de afvalwatervijvers te Nizzana op 4/04.
31. Aasgier: enkele (adulte) ex. op trek over Eilat Mountains op 5/04, 1 ex. bij nestplaats aan
Amram Pilars op 10/04 en 2 adulte ex. in Gamla op 15/04.
32. Vale Gier: 2 ex. bij Ein Gedi op 11/04; > 15 ex. in Gamla (broedkolonie) op 12/04 en 15/04.
33. Zeearend: 2 verschillende ex. bij de flooded fields te Hula (1 immatuur op 12/04, een adult een
immatuur op 15/04 – in het gebied is een herintroductieproject aan de gang waarbij recent vier
vogels werden vrijgelaten). 1 ex. hoog over Hula-reservaat op 14/04.
34. Visarend: regelmatig waar te nemen bij K19 en K20 tijdens alle bezoeken, enkele ex. op trek
over Eilat Mountains op 5/04, regelmatig waar te nemen bij visvijvers in het noorden (Bet
Shean-vallei en Hula-vallei).
35. Keizerarend: min. 5 ex. (alle 2 KJ) over Eilat Mountains op 5/04, 1 2KJ vogel in velden bij
Kibboets Tira Zsevi op 11/04, 1 ex. op trek langs Lehavot Habasham op 14/04.
36. Steppenarend: regelmatig doortrekkende ex. over Eilat Mountains op 5/04, 1 ex. op trek over
Lehavot Habasham op 14/04.
37. Schreeuwarend: 1 ex. trekkend over Eilat Mountains op 5/04, min. 10 ex. trekkend langs
Lehavot Habasham op 14/04 (meeste aquila’s die langstrokken niet met zekerheid te
determineren door afstand en waarnemingshoek – in constante glijvlucht van schuin onderaan –
maar leken vrijwel alle eveneens Schreeuwarenden te zijn).

38. Slangenarend: 1 ex. trekkend over Eilat Mountains op 5/04. Algemeen in het Noorden (Bet
Shean-vallei, Hula-vallei, Mount-Gilboa, Mount Hermon, Gamla); maximaal 6 ex. tegelijk te
zien te Lehavot Habasham op 14/04.
39. Dwergarend: regelmatig in kleine aantallen te zien, zowel in zuiden als in noorden; min of meer
gelijk aandeel donkere vogels en lichte vogels.
40. Havikarend: 2 ex. te Gamla op 12/04.
41. Zwarte Wouw: regelmatig te zien op trek in het zuiden; algemener in het Noorden met soms tot
meerdere 10-tallen ex. samen thermiekend in de Hula-vallei.
42. Bruine Kiekendief: regelmatig in lage aantallen, zowel in zuiden als in noorden.
43. Grauwe Kiekendief: 1 adult mannetje actief overtrekkend te Gamla op 12/04, 1 ex. bij Kibboets
Kfar Ruppin op 13/04. Enkele slanke kiekendieven in het noorden konden als gevolg van de
waarnemingsafstand niet op soort gedetermineerd worden (Grauwe of Steppe).
44. Steppekiekendief: meerdere exemplaren in het zuiden (Nizzana, Yotvata, Kibboets Neot
Schmaddar) en in het noorden (Hula, Lehavot Habasham). Enkele slanke kiekendieven in het
Noorden konden als gevolg van de waarnemingsafstand niet op soort gedetermineerd worden
(Grauwe of Steppe).
45. Arendbuizerd: 1 ex. bij afvalwatervijvers te Nizzana op 4/04, 1 ex. bij Ramon-krater op 4/04, 1
ex. te Gamla op 12/04, 1 ex. hoog over te Lehavot Habasham op 14/04.
46. Steppebuizerd: algemeen op tot zeer algemeen op trek in het zuiden (maximaal tot > 12.000 ex.
op trek over de Eilat Mountains op 5/04 – met dank aan de dappere tellers van de
vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen!); regelmatig te zien in het noorden.
47. Wespendief: 1 ex. over in groep Steppebuizerds over Eilat Mountains op 5/04.
48. Sperwer: regelmatig waargenomen op trek in het zuiden.
49. Torenvalk: algemeen in het noorden en het zuiden.
50. Kleine Torenvalk: 1 ex. te Nizzana op 4/04, 1 ex. te Neot Schmaddar op 6/04, min. 4 ex. jagend
te Yotvata op 7/04.
51. Boomvalk: 1 ex. te Lehavot Habasham op 14/04.
52. Slechtvalk: 1 juveniel bij K19 op 9/04, 1 adult (ondersoort brookei) in de Hula-vallei op 12/04.
53. Barbarijse Valk: 1 ex. te Yotvata op 6/04, 1 ex. te K19 op 8/04, 1 ex. te K20 op 9/04.
54. Aziatische Steenpatrijs: 2 ex. bij het oude vliegveld te Nizzana op 4/04, 2 ex. op Mount Gilboa
op 13/04 en 2 ex. te Gamla op 15/04.
55. Arabische Zandpatrijs: 2 ex. te En Netafin op 9/04, 2 ex. bij de Amram Pilars op 10/04 en 2 ex.
te Ein Gedi op 11/04.
56. Zwarte Frankolijn: regelmatig auditief in het Noorden (Bet Shean-vallei en Hula-vallei);
prachtig een koppel gezien bij vogelkijkhut te Kfar Ruppin op 13/04.
57. Kwartel: regelmatig opgestoten in het zuiden (Nizzana, Arava-vallei). Ook 1 ex. op Mount
Gilboa op 13/04.
58. Waterral: 1 ex. in de HUla-vallei op 12/04, 3 ex. te Lehavot Habasham op 14/04.
59. Klein Waterhoen: regelmatig te zien bij visvijvers in de Bet Shean-vallei en in de Hula-vallei,
maximaal 6 ex. op één locatie (Lehavot Habasham op 14/04).
60. Kleinst Waterhoen: 1 ex. prachtig te zien bij vogelkijkhut te Kfar Ruppin op 13/04 en 15/04.
61. Porseleinhoen: 1 ex. bij de afvalwatervijvers te Nizzana op 4/04. Regelmatig te zien bij
visvijvers in de Bet Shean-vallei en vooral in de Hula-vallei (maximaal 8 ex. op één locatie in de
flooded fields te Hula op 15/04.
62. Waterhoen: enkele ex. bij de afvalwatervijvers te Nizzana op 4/04; regelmatig te zien in het
noorden: Bet Shean-vallei en Hula-vallei, tot > 10 ex. samen op één visvijver.
63. Meerkoet: ca. 25 ex. te K19 op 8/04 en 9/04. Vrij algemeen op visvijvers in het noorden, m.n. in
Hula-vallei.
64. Kwartelkoning: 1 ex. in vlucht in de flooded fields te Hula op 12/04.
65. Kraagtrap: 1 ex. van op grote afstand bij het oude vliegveld te Nizzana op 4/04.
66. Kraanvogel: nog >100 ex. in de flooded fields in de Hula-vallei op 12/04 en 15/04.
67. Steltkluut: algemeen overal waar water aanwezig, zowel in het noorden als in het zuiden.
68. Kluut: 1 ex. in Kibboets Tira Zsevi op 11/04 en min. 10 ex. in de flooded fields te Hula op
15/04.
69. Griel: 1 ex. te Nizzana op 4/04, 1 ex. te Yotvata op 7/04, 2 ex. bij Kibboets Tira Zsevi op 11/04,
2 ex. bij Kibboets Kfar Ruppin op 15/04.
70. Renvogel: 4 ex. bij het oude vliegveld te Nizzana op 4/04.
71. Vorkstaartplevier: aanwezig bij de meeste bezoeken aan K19 en K20 in het zuiden, met als
max. 39 ex. samen te K19 op 8/04. Regelmatig te zien in het noorden (Bet Shean-vallei en Hulavallei), met als max. 95 ex. in één groep bij de turf fields bij Kibboets Tira Zsevi op 13/04.

72. Kleine Plevier: steevast aanwezig in geschikt biotoop, zowel in zuiden (K19 en K20) als in
noorden (Bet Shean-vallei, Hula-vallei, Ma’agan Michael).
73. Bontbekplevier: 1 ex. bij K20 op 8/04, 7 ex. bij K20 op 9/04, 1 ex. te Hula-flooded fields op
15/04, tientallen ex. te Ma’agan Michael op 16/04.
74. Strandplevier: steeds in klein aantal aanwezig bij elk bezoek aan K20 (broedvogel ter plekke –
rondlopende donsjongen gezien), > 10 ex. te Ma’agan Michael op 16/04.
75. Woestijnplevier: 2 ex. op K20 op 5/04.
76. Zilverplevier: 1 ex. te Ma’agan Michael op 16/04.
77. Sporenkievit: overal algemeen in de buurt van cultuurgronden, zowel in het zuiden als vooral in
het noorden; maximaal > 100 ex. op één enkele afgelaten visvijver bij Kibboets Tira Zsevi.
78. Krombekstrandloper: 2 ex. bij K20 op 5/04.
79. Kleine Strandloper: meest algemene strandloper, zowel in het noorden als het zuiden. IN het
Zuiden enkel gezien bij K20, tot maximaal > 50 ex. op 5/04. In het Noorden algemeen in Hulaflooded fields op beide bezoeken, met maximaal > 100 ex. op 15/04. >200 ex. te Ma’agan
Michael op 16/04.
80. Temmincks Strandloper: 3 ex. op afgelaten visvijver bij Kibboets Tira Zsevi op 13/04.
81. Bonte Strandloper: slechts 2 ex. in het zuiden: 2 ex. op K20 op 10/04. Ook in het noorden niet
algemeen: min. 3 ex. te Hula-flooded fields op 15/04 en min. 5 ex. te Ma’agan Michael op 16/04.
82. Steenloper: 1 ex. te Ma’agan Michael op 16/04.
83. Witgat: algemeen in geschikt biotoop, zowel in het zuiden (zelfs tot 4 ex. in opdrogende plasje
in Kibboets Lotan) als in het noorden.
84. Oeverloper: algemeen in geschikt biotoop, zowel in het zuiden als in het noorden.
85. Bosruiter: algemeen in geschikt biotoop, zowel in het zuiden als in het noorden.
86. Tureluur: 1 ex. bij afvalwatervijvers te Nizzana op 4/04.
87. Groenpootruiter: algemeen in geschikt biotoop, zowel in het zuiden als in het noorden.
88. Poelruiter: algemeen in geschikt biotoop, zowel in het zuiden als in het noorden, met min. 17 ex.
te Hula-flooded fields op 15/04.
89. Zwarte Ruiter: paar ex. bij de afvalwatervijvers van Nizzana op 4/04, paar ex. te Hula-flooded
fields op 12/04, 6 ex. bij Kibboets Tira Zsevi op 13/04.
90. Grutto: 1 ex. bij K20 op 10/04, klein aantal in Hla-flooded fields op 12/04, 6 ex. bij Kibboets
Tira Zsevi op 13/04. Opmerkelijk was dat alle waargenomen exemplaren nog in winterkleed
waren.
91. Watersnip: 1 ex. bij afvalwatervijvers van Nizzana op 4/04, 1 ex. bij K20 op 8/04, 1 ex. bij K40
op 8/04, 3 ex. bij Lehavot Habasham op 14/04, > 10 ex. te Hula-flooded fields op 15/04.
92. Bokje: 1 ex. prachtig te zien op K20 op 10/04.
93. Kemphaan: algemeen in geschikt biotoop in het zuiden (Nizzana-afvalwatervijvers, K19 en
K20) en in het noorden (Bet Shean-vallei, Hula-vallei, Ma’agan Michael), met als max. > 200 ex.
te Hula-flooded fields op 15/04.
94. Grauwe Franjepoot: 1 ex. te Ma’agan Michael op 16/04.
95. Middelste Jager: 1 adult (met lepels!) aan de North Beach op 6/04; leuk om te zien hoe de
vogel steeds meer hoogte won en over de Eilat Mountains verdween richting NW, vermoedelijk
naar de Middellandse Zee.
96. Kokmeeuw: vrij algemeen in geschikt biotoop in het zuiden (North Beach, K19, K20) en het
noorden.
97. Dunbekmeeuw: algemeen bij elk bezoek aan K20, tot > 150 ex.
98. Pontische Meeuw: min. 2 ex. te Kfar Ruppin op 12/04.
99. Geelpootmeeuw: enkele ex. aan de kust bij Ma’agan Michael.
100. Armeense Meeuw: vrij algemeen (Bet Shean-vallei, Hula-vallei) tot algemeen (Ma’agan
Michael) op visvijvers in het noorden; vrijwel uitsluitend immature vogels.
101. Kleine Mantelmeeuw: steeds in kleine aantallen aanwezig bij elk bezoek aan de North Beach;
type fuscus.
102. Heuglin’s Meeuw: 2 ex. aan de North Beach op 10/04.
103. Witoogmeeuw: steeds in klein aantal aanwezig aan de North Beach, met als max. 8 ex. op 7/04.
104. Visdief: steeds aanwezig in klein aantal bij elk bezoek aan de North Beach, 10 ex. in het Hulareservaat op 14/04.
105. Dwergstern: 2 ex. te Ma’agan Michael op 16/04.
106. Reuzenstern: 1-2 ex. bij elk bezoek aan de North Beach.
107. Lachstern: 2 ex. bij K20 op8/04.
108. Witwangstern: 1-2 ex. bij elk bezoek aan K20, 1 ex. te Kfar Ruppin op 11/04.

109. Witvleugelstern: 4 ex. (adult zomer) ‘s avonds hoog aankomend met Kokmeeuwen bij K19 op
8/04.
110. Sahelzandhoen: groepje van 8 ex. te Nizzana-afvalwatervijvers op 4/04.
111. Zwartbuikzandhoen: 2 ex. te Nizzana-afvalwatervijvers op 4/04.
112. Kroonzandhoen: 8 ex. foeragerend bij K76 op 8/04.
113. Liechtensteins Zandhoen: 5 ex. aankomend om te drinken in de diepe schemering bij K19 op
8/04.
114. Rotsduif: in afgelegen canyons (En Netafin, Timra) in de Eilat Mountains werden duiven
waargenomen die alle kenmerken van wilde Rotsduiven vertoonden. In gebieden met
cultuurgronden uiteraard ook de nodige dakschijters, in Israël ook wel gekend als
‘kibboetsschijters’.
115. Turkse Tortel: zeer algemeen in de buurt van cultuurgronden, vooral in het zuiden.
116. Zomertortel: regelmatig te zien, vooral algemeen in het noorden, met groepen van > 100 ex. in
Kfar Ruppin en Tira Zsevi.
117. Maskerduif: regelmatig waargenomen in Kibboets Lotan en bij elk bezoek aan Yotvata, steeds
1-2 ex.
118. Palmtortel: algemeen in de buurt van cultuurgronden in het zuiden.
119. Koekoek: 1 ex. in Lotan op 5/04, 1 zangpost in Gamla op 12/04, 1 ex. in het Hula-reservaat op
14/04.
120. Kuifkoekoek: 1 ex. in het Hula-reservaat op 14/04, 2 ex. bij flooded fields te Hula op 15/04 en 2
ex. in Kibboets Kfar Ruppin op 15/04.
121. Steenuil: auditief te Nizzana op 4/04.
122. Dwergooruil: elke nacht te horen in Kibboets Kfar Ruppin; 1 ex. ook uitstekend gezien in
schijnsel van lamp
123. Kerkuil: meerdere waarnemingen ’s avonds en ’s nachts in Kibboets Kfar Ruppin.
124. Alpengierzwaluw: 2 ex. in Gamla op 12/04 en 15/04, > 80 ex. boven Hula-flooded fields op
15/04. , > 50 ex. boven het Hula-reservaat op 14/04
125. Huisgierzwaluw: 40-50 ex. in Gamla op 12/04 en 15/04.
126. Vale Gierzwaluw: waargenomen in het zuiden en het noorden; in het noorden waren geregeld
zeer grote aantal gierzwaluwen (o.a. vele 1.000-en ex. ‘s avonds bij Kibboets Tira Zsevi op
11/04) species te zien die door afstand of belichting (of bij gebrek aan goesting ze allemaal af te
speuren J) niet steeds op soort waren te brengen.
127. Gierzwaluw: waargenomen in het zuiden en het noorden; in het noorden waren geregeld zeer
grote aantal gierzwaluwen (o.a. op 11/04 telkens vele 1.000-en ex. bij rotswand langs autoweg
t.h.v. de Dode Zee en ‘s avonds bij Kibboets Tira Zsevi op 11/04) species te zien die door
afstand of belichting (of bij gebrek aan goesting ze allemaal af te speuren J) niet steeds op soort
waren te brengen.
128. Hop: algemeen bij cultuurgronden, zowel in het noorden als in het zuiden.
129. Ijsvogel: 1 ex. langsvliegend bij de North Beach op 6/04, 1 ex. bij visvijver Tira Zsevi op 13/04.
130. Bonte Ijsvogel: vrij algemeen in geschikt biotoop in het zuiden, algemeen bij visvijvers in het
noorden (Bet Shean-vallei, Hula-vallei, Ma’agan Michael).
131. Smyrna-ijsvogel: regelmatig te zien bij visvijvers in de Bet Shean-vallei en de Hula-vallei.
132. Syrische Bonte Specht: min. 1 ex. te Gamla op 12/04, meerdere ex. op flanken van Mount
Hermon op 14/04.
133. Draaihals: regelmatig te zien in het zuiden, o.a. 3 ex. in het Offira-park op 5/04.
134. Scharrelaar: enkele ex. op electriciteitsdraden langs de kant van de weg op de Golanhoogvlakte.
135. Halsbandparkiet: vrij algemeen in Eilat.
136. Bijeneter: dagelijks te zien en te horen, zowel in het noorden als het zuiden.
137. Kleine Groene Bijeneter: schaars maar regelmatig te zien in het zuiden.
138. Groene Bijeneter: 1 ex. in Yotvata op 6/04.
139. Kuifleeuwerik: één van de meest algemene vogelsoorten, vooral in het zuiden.
140. Kortteenleeuwerik: algemeen op bepaalde plaatsen in het zuiden, m.n. in Nizzana op 4/04.
141. Woestijnleeuwerik: 1 ex. in Kibboets Neot Schmeddar op 6/04, 2 ex. in Timra op 10/04.
Opvallend schaars!
142. Oeverzwaluw: regelmatig waargenomen, vooral in het noorden.
143. Rotszwaluw: algemeen in gebieden met rotswanden.
144. Vale Rotszwaluw: meermaals waargenomen in het zuiden.
145. Boerenzwaluw: algemeen.
146. Roodstuitzwaluw: algemeen.

147. Huiszwaluw: vrij algemeen.
148. Duinpieper: vrij algemeen.
149. Waterpieper: regelmatig waargenomen (K19, K20, Yotvata, Hula-flooded fields); ondersoort
coutellii.
150. Boompieper: algemeen.
151. Roodkeelpieper: meest algemene piepersoort; tot > 80 ex. samen op voetbalveldje van Lotan.
152. Langsnavelpieper: min. 3 ex. op Mount Gilboa op 13/04.
153. Witte Kwikstaart: algemeen.
154. Gele Kwikstaart:algemeen; waargenomen ondersoorten, in dalende volgorde van algemeenheid:
flava, feldegg, beema, thunbergi. Waargenomen tussenvormen: regelmatig dombrowskii, paar
maal supercilliaris, één maal xantophrys (turf fields bij TIra Zsevi).
155. Grote Gele Kwikstaart: 1 ex. in Ein Gedi op 11/04.
156. Citroenkwikstaart: 2 ex. (vrouwtjes) te K20 op 5/04.
157. Winterkoning: 2 zingende exemplaren op de weg naaar Mount Hermon in de Golan op 14/04.
158. Arabische Buulbuul: algemeen.
159. Nachtegaal: paar maal waargenomen in het zuiden.
160. Noordse Nachtegaal: 1 ex. in Nizzana op 4/04, 1 ex. in wadi in Negev op 6/04.
161. Rosse Waaierstaart: vrij algemeen in het zuiden.
162. Blauwborst: 1 ex. in Lotan op 5/04.
163. Gekraagde Roodstaart: paar maal waargenomen in het zuiden.
164. Zwarte Roodstaart: 1 ex. (mannetje, ondersoort semirufus) op Mount Hermon op 14/04.
165. Tapuit: algemeen, vooral in het Zuiden, zeker in Nizzana op 4/04.
166. Izabeltapuit: algemeen de eerste dagen in het Zuiden, vooral in Nizzana.
167. Oostelijke Blonde Tapuit: vrij algemeen, meest algemene tapuitensoort in het Noorden.
168. Witkruintapuit: regelmatig te zien in geschikt biotoop in het zuiden.
169. Rouwtapuit: (slechts!) 1 ex. op de weg naar Ovda in het zuiden op 9/04.
170. Zwartstaart: vrij algemeen in het zuiden, noordelijk tot Ein Gedi.
171. Paapje: 1 ex. in Nizzana op 4/04, 1 ex. te Yotvata op 6/04.
172. Rode Rotslijster: 1 ex. (mannetje) te Yotvata op 6/04 en 7/04.
173. Blauwe Rotslijster: 1 ex. te Gamla op 12/04, 2 ex. te Gamla op 15/04.
174. Merel: 1 ex. in Ein Gedi op 11/04, paar maal gezien in het noorden (o.a. Kfar Ruppin).
175. Zwartkop: zeer algemeen!
176. Orpheusgrasmus: meermaals gezien, zowel in zuiden (Nizzana, Lotan, wadi ergens in Negev)
als in noorden (Golan).
177. Braamsluiper: zeer algemeen; elke struik in de woestijn in het Zuiden bevatte bvb. minstens 1
Braamsluiper J!
178. Arabische Zwartkop: 1 ex. in wadi in de bergen net ten westen van Lotan op 7/04.
179. Kleine Zwartkop: waargenomen te Nizzana op 4/04, te Gamla op 12/04 en 15/04.
180. Grasmus: enkele waargenomen in het zuiden (trekkers); in het noorden regelmatiger te zien (o.a.
vele zangposten te Gamla op 12/04 en 15/04).
181. Maquiszanger: waargenomen te Nizzana op 4/04, te K76 op 8/04, te En Netafin op 9/04, te Ein
Gedi op 111/04 (telkens kleine groepjes).
182. Gestreepte Prinia: algemeen.
183. Graszanger: meerdere zangposten te Gamla op 12/04 en 15/04.
184. Cetti’s Zanger: algemeen in het noorden (Bet Shean-vallei, Hula-vallei, Golan).
185. Zwartkoprietzanger: 1 ex. bij Kibboets Tira Zsevi.
186. Rietzanger: 1 ex. te Yotvata op 6/04, 1 ex. te Kfar Ruppin op 11/04.
187. Indische Karekiet: algemeen rond visvijvers in het noorden (Bet Shean-vallei, Hula-vallei).
188. Kleine Karekiet: 1 ex. bij Nizzana-afvalwatervijvers op 4/04, 1 ex. te Kfar Ruppin op 11/04,
meerdere ex. in de Hula-vallei op 12/04, 1 ex. bij Tira Zsevi op 13/04.
189. Vale Spotvogel: regelmatig te zien, zowel in het zuiden als het noorden.
190. Grote Vale Spotvogel: 1 ex. bij K40 op 8/04.
191. Balkanbergfluiter: regelmatig te zien, zowel in het zuiden als het noorden.
192. Tjiftjaf: af en toe te zien, zowel in het zuiden als het noorden; algemeen in dadelplantage bij
K76 op 8/04.
193. Fitis: 2 ex. in de Hula-vallei op 12/04.
194. Fluiter: 1 ex. in de hand bij de ringers te Kfar Ruppin op 16/04.
195. Bonte Vliegenvanger: 1 ex. (mannetje) in Offira-park op 5/04.
196. Balkanvliegenvanger: 1 ex. (mannetje) in Lotan op 8/04.

197. Withalsvliegenvanger: 1 ex. (mannetje) in dadelplantage bij K76 op 8/04, 1 ex. (vrouwtje) te
Ein Gedi op 11/04.
198. Koolmees: regelmatig in het noorden: Kfar Ruppin, Gamla, Mount Hermon.
199. Rouwmees: 2 ex. op Mount Hermon op 14/04.
200. Maskerklauwier: vrij algemeen.
201. Roodkopklauwier: algemeen.
202. Zuidelijke Klapekster: regelmatig te zien in het zuiden.
203. Turkestaanse (Izabel) Klauwier: 1 ex. (mannetje) bij K67 op 7/04.
204. Palestijnse Honingzuiger: algemeen overal waar bloemekes aanwezig zijn.
205. Arabische Babbelaar: waargenomen te Nizzana op 4/04 en te Ein Gedi op 11/04.
206. Spreeuw: 3 ex. langs de weg op de Golan in de buurt van Gamla op 12/04.
207. Huiskraai: algemeen in Eilat.
208. Bonte Kraai: algemeen, vooral in het noorden.
209. Bruinnekraaf: algemeen in woestijngebieden in het zuiden.
210. Waaierstaartraaf: regelmatig te zien in de buurt van de Dode Zee (Ein Gedi en langs de weg).
211. Kauw: 20-25 ex. op de turf fields bij Tira Zsevi op 13/04 (ondersoort soemmeringii).
212. Gaai: vrij algemeen in het noorden (Kfar Ruppin, Gamla, Mount Hermon), ondersoort
atricapillus.
213. Tristram’s Spreeuw: vrij algemeen in rotsachtig woestijngebied in het zuiden, noordelijk tot
Ein Gedi; ook in de buurt van cultuurgronden.
214. Huismus: zeer algemeen.
215. Spaanse Mus: algemeen in het zuiden.
216. Moabmus: regelmatig in de Bet Shean-vallei.
217. Vale Woestijnvink: 7 ex. te Yotvata op 7/04.
218. Groenling: 1 ex. auditief te Lotan op 9/04, enkele waarnemingen in het noorden.
219. Syrische Kanarie: 2 ex. op Mount Hermon op 14/04.
220. Putter: algemeen in het noorden.
221. Kneu: 1 ex. te Yotvata op 7/04, 2 ex. in de Golan op 14/04.
222. Bruinkeelortolaan: 1 ex. te Nizzana-afvalwatervijvers op 4/04, 2 ex. op weg naar Mount
Hermon in de Golan op 14/04, 1 ex. te Hula-flooded fields op 15/04.
223. Ortolaan: algemeen.
224. Grauwe Gors: algemeen.
225. Loodbekje: 2 ex. bij Kibboets Tira Zsevi op 13/04.

3.

Overzicht waargenomen soorten zoogdieren, reptielen en amfibieën.

Met name Koen was gedreven in het speuren naar soorten die behoren tot deze groepen!
Dit zijn allemaal bij-waarnemingen, omdat het hoofddoel van de reis de vogels was.
·

Zoogdieren:

1.
2.

Gestreepte Hyena: Eenmaal een 2-tal dieren overstekend nabij Kfar Ruppin
Vos: Een vos maakte het werk van de ringers in Kibbutz Lotan onaangenaam door de vogels
uit de netten te pikken. Verschillende keren gezien op de terreinen van kibbutz Lotan
3. Jakhals: Verschillende jakhalzen gezien nabij Kfar Ruppin
4. Abesijnse ooregel: In Kibbutz Lotan.
5. Dorcasgazelle: Enkele waarnemingen in de Arrava vallei
6. Berggazelle: Enkel in het noorden. Rond Kfar Ruppin, Gamla en Mount Hermon
7. Nubische Steenbok: Zowel op verschillende plaatsen in de Arava vallei, als in Ein Gedi
8. Everzwijn: In het Hula reservaat
9. RotsKlipdas: Algemeen en goed te zien in Ein Gedi
10. Beverrat: Ook hier exoot in het Hula reservaat
11. Vleermuis Sp: Grote vleermuizen vlogen rond in Kibbutz Lotan
·

Reptielen:

1.
2.

Griekse Landschildpad: Algemeen op Mount Gilboa
Turkse Gekko: ’s savond op enkele muren in Kibbutz Lotan, alsook in Kibbutz Kfar Ruppin

3.
4.
5.
6.
7.

Large headed thintoed gecko ( Stenodactylus grandiceps ): Vermoedelijk in het Offira Park
in Eilat, en meerdere exemplaren in Gamla
Franje-teen hagedis: 1 exemplaar in het Timna reservaat
Levant smarachdhagedis ( Lacerta Media ): In het Gamla reservaat
Skink Sp: enkel sporen in het zand…
Glashagedis: Vangst door Koen op Mount Gilboa

·

Amfibieën:

1.

Groene Kikker ( Rana bedriagae ): Algemeen bij zoet water. In Ein Gedi en Kfar Ruppin
Luid kwakend.
Groene pad: enkel gehoord in en rond Kfar Ruppin

2.

